
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011

Rozpočet obce na r. 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2010 jako 
vyrovnaný ve výši 1 197 651 Kč.
Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, schválenými 
zastupitelstvem.

Plnění rozpočtu

P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY       
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       150473.92       150000.00  100.32      150000.00  100.32         473.92
          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v         3757.12         6000.00   62.62        6000.00   62.62       -2242.88
          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        15931.81        14000.00  113.80       15900.00  100.20          31.81
          1121 Daň z příjmů právnických osob        163176.24       200000.00   81.59      200000.00   81.59      -36823.76
          1211 Daň z přidané hodnoty                379316.00       335752.00  112.98      379252.00  100.02          64.00
          1337 Poplatek za komunální odpad           35400.00        36000.00   98.33       36000.00   98.33        -600.00
          1341 Poplatek ze psů                        1450.00         2000.00   72.50        2000.00   72.50        -550.00
          1361 Správní poplatky                        950.00            0.00    0.00         950.00  100.00           0.00
          1511 Daň z nemovitostí                    159301.15       100000.00  159.30      124451.00  128.00       34850.15

                                                                              
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                            909756.24       843752.00  107.82      914553.00   99.48       -4796.76

                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2111 Příjmy z poskytování služeb a         28100.00        32000.00   87.81       34200.00   82.16       -6100.00
          2131 Příjmy z pronájmu pozemků              1000.00         1000.00  100.00        1000.00  100.00           0.00
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne          500.00            0.00    0.00         500.00  100.00           0.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                  2623.76        10031.00   26.16       10031.00   26.16       -7407.24
          2142 Příjmy z podílů na zisku a div            0.00         5000.00    0.00        5000.00    0.00       -5000.00
          2212 Sankční platby přijaté od jiný         5000.00            0.00    0.00        5000.00  100.00           0.00
          2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez          620.00            0.00    0.00         620.00  100.00           0.00
          2324 Přijaté nekapitálové příspěvky        13510.70            0.00    0.00        9392.00  143.85        4118.70

                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                           51354.46        48031.00  106.92       65743.00   78.11      -14388.54

                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo          548.00          620.00   88.39         620.00   88.39         -72.00
          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz        60100.00        60100.00  100.00       60100.00  100.00           0.00
          4122 Neinvestiční přijaté transfery            0.00        33000.00    0.00       33000.00    0.00      -33000.00
          4213 Investiční přijaté transfery z       212148.00            0.00    0.00      212148.00  100.00           0.00
          4233 Investiční transfery přijaté o            0.00       212148.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           272796.00       305868.00   89.19      305868.00   89.19      -33072.00

                                                                              
                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y               skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                            1233906.70      1197651.00  103.03     1286164.00   95.94      -52257.30  
                                                                                                                             

V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5011 Platy zaměstnanců v pracovním         51564.00        50000.00  103.13       51600.00   99.93         -36.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                 46912.00        88500.00   53.01       82100.00   57.14      -35188.00
          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       192456.00       180000.00  106.92      192500.00   99.98         -44.00
          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př        13500.00        22000.00   61.36       22000.00   61.36       -8500.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        21900.00        16000.00  136.87       21900.00  100.00           0.00
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk           4421.00         7500.00   58.95        7500.00   58.95       -3079.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet         8811.00        20000.00   44.06       20000.00   44.06      -11189.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze        17709.00        37000.00   47.86       38600.00   45.88      -20891.00
          5154 Elektrická energie                    44533.00        55000.00   80.97       55000.00   80.97      -10467.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                 1011.00         5000.00   20.22        5200.00   19.44       -4189.00



          5161 Služby pošt                              96.00          500.00   19.20         500.00   19.20        -404.00
          5162 Služby telekomunikací a radiok        23121.71        32500.00   71.14       30300.00   76.31       -7178.29
          5163 Služby peněžních ústavů               13154.00         9000.00  146.16       16680.00   78.86       -3526.00
          5167 Služby školení a vzdělávání             540.00            0.00    0.00         550.00   98.18         -10.00
          5169 Nákup ostatních služeb               195475.10       506000.00   38.63      281030.00   69.56      -85554.90
          5171 Opravy a udržování                    19082.00        72000.00   26.50       51863.00   36.79      -32781.00
          5175 Pohoštění                              5843.00         6000.00   97.38        8900.00   65.65       -3057.00
          5194 Věcné dary                             5049.00        10000.00   50.49       14100.00   35.81       -9051.00
          5222 Neinvestiční transfery občansk            0.00         2000.00    0.00        2000.00    0.00       -2000.00
          5229 Ost.neinvestiční transfery nez         1102.00            0.00    0.00        1200.00   91.83         -98.00
          5321 Neinvestiční transfery obcím           5136.00        13000.00   39.51       13000.00   39.51       -7864.00
          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný        26132.00            0.00    0.00       26140.00   99.97          -8.00
          5362 Platby daní a poplatků státním           40.00            0.00    0.00         100.00   40.00         -60.00
          5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez         2651.00         2651.00  100.00        2651.00  100.00           0.00

                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                             700238.81      1134651.00   61.71      945414.00   74.07     -245175.19

                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh        28800.00        33000.00   87.27       33000.00   87.27       -4200.00
          6121 Budovy, haly a stavby                  4600.00            0.00    0.00        4600.00  100.00           0.00
          6122 Stroje, přístroje a zařízení         262704.00            0.00    0.00      279550.00   93.97      -16846.00
          6130 Pozemky                                   0.00        30000.00    0.00       23600.00    0.00      -23600.00

                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                        296104.00        63000.00  470.01      340750.00   86.90      -44646.00

                                                                              
                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                    skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                  996342.81      1197651.00   83.19     1286164.00   77.47     -289821.19  
                                                                                                                             

Přebytek rozpočtu ve výši 237 563,89 Kč byl převeden do následujícího roku.

Stav běžného účtu k 31. 12. 2011: 840 201,03 Kč.

Hospodaření s majetkem obce
Pořízení bezdrátového inf. systému obce: 262 704 Kč
Pořízení územního plánu obce: přijatá dotace 33 000 Kč od Jč. kraje
Dary jubilantům: 4 098 Kč

Poskytnuté transfery
Městys Besednice – na žáky ve škole: 5 136 Kč

Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti podle § 42 odst. 2 zákona 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dne 20. 3. 2012. 

Přílohy (uloženy na obecním úřadě):
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011
Výkaz FIN 2-12 12/2011
Rozvaha 12/2011

Vyvěšeno na úřední desce, zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
30.3. -18. 4. 2012.
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Zpriva o vrfsledku piezkoumini hospodaieni za rok 2011

Obec Mokni Lom, 16 00581771

Dil6i piezkoumdni hospodaieni se uskuteenilo ve dnech: 15.11.2011, 20.3.2012, na zdkladd zAkona
e.42012004 Sb., o piezkoumdni hospodaieni (zemnich samospr6vnfch celk0 a dobrovolnlch svazkfr obci.

Dildf piezkoum6ni hospodaieni prob6hlo v sidle tizemniho celku:
Obec Mokni Lom, Mokni Lom 1 ,374 01 Trhov6 Sviny

Piezkoumini vykonal:
kontrolor pov6ienf ilzen im piezkoumdn i

Z6stupce 0zemniho celku:
starosta
Udetni

Ing. Vojt6ch Mencl

Ing. Martin Ehrlich
Radka MojZi5ovd

U Zimniho staOionu 195212, g7O 76 eesk6 Bud€jovice, tel.: 386 720 1 1 1, fax: 386 359 084
e-podatelna: post@kraj-jihocesky.cz, www. kraj-jihocesky.cz
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A. PREZKOUMANE PISEMNOSTI

Pii piezkoumini hospodaieni obce Mokni Lom za rok2011 byly piezkoum6ny ndsledujici pisemnosti:

Druh pisemnosti Popis pisemnosti

Finandnivl ibor

Schv6lenf rozpodet

Bankovnivlipis

Rozpo6tovyi vfhled

Rozvaha

Z6v6rednli Udet

Ndvrh rozpo0tu

Vlkaz zisku a ztr6ty

Hlavn ikn iha Hlavni kniha (piedvaha) analytickd za obdobi itjen/2011
Rozpodtovd opatieni a. 2, schvdteno zastupitelstvem obce dne s.s.2011

e . 5, schvdleno zastupitelstvem obce dne 8.11.2011
Z6pis z jedndnl ze dne 19.6.2011
Zdpis z jedndni ze dne 6.11.2011
Na rok 2011, schvdlen zastupitelstvem obce dne 29.12.2010 jako vyrovnani,
s celkovymi pfijmy ve vySi 1.197.651,- Ki a s celkovymi vydaji ve v,lSi
1.197.651,-  KC

Vlkaz pro hodnoceni pln6ni FIN 2 - 12 M sestaveny ke dni 31.10.2011
rozpo6tu
Pokladnidoklad Pifjmovy pokladni doklad e. 1011 ze dne 24.1.2011 na cdstku 800,- Ki za

vodn6 - 1detnf doklad A. 1011 ze dne 24.1 .2011
Vfdajov,i pokladni doklad C. 1066 ze dne 27.5.2011 na Cdstku 760,- K6 za
prohlidku a AiSEni komfna - I\etni doktad A. 1066 ze dne 27.5.2011

Pokladni kniha (denlk) Za obdobi iijen 2011 - kone\ny zlstatek odsouhtasen na rozvahu sestavenou
ke dni 31.10.2011
V!,pis C.74 ze dne 31.10.2011 z B0 veden1ho Komerdni bankou, ?.s.-
kone1nf zrtstatek odsouhlasen na rozvahu sesfayenou ke dni 31.10.2011
zpracovdn na roky 2009 - 2013, schv1len zastupitelstvem obce dne
28.11.2008
Sesfavend ke dni 31.10.2011

lnformace o piijatfch opatienich Piijeti opatieni k ndpravd zjistdnych chyb a nedostatk} ze dne 27.6.2011
(26k.42012004 Sb., 32012001Sb., doruien6 Krajsk1mu 1iadu JihoAeskeho kraje dne 12.7.2011
apod.)
Faktura Faktura dosl6 i. 0011711156 ze dne 5.10.2011 od dodavatele Ritzov. a.s. na

ddstku 3.099,- KC za smdsny komundtni odpad - pfedpis 06etni doktad i. 3067
ze dne 10.10.2011, 1hrada vlpis i.42 za obdobi 17.10. - 23.10.2011 z BtJ
vedendho Komer1nl bankou, a.s. obratve vySi 3.099,- Ki ze dne 17.10.2011
0ietni doklad e. 2277 ze dne 17.10.2011
Za rok 2010, zvefejndn od 3.6.2011 do 21.6.2011 na 1iedni desce iv
elektronick1 podob6, projedndn zastupitelstvem obce dne 21.6.2011 s
vyrokem "bez vyhrad"
Na rok 2011, zveiejndn od 6.12.2010 do 23.12.2010 na 1iednf desce iv
elektronickd podobd
Sestaveny ke dni 31.10.2011

ZApisy z jedndni zastupitelstva Zdpis z jedndni ze dne 29.12.2010 - rozpodet na rok 2011
v6etn6 usneseni Zdpis z jedndnf ze dne 3.5.2011 - rozpodtov1 opatieni 6. 2

Zdpis z jedn1ni ze dne 21.6.2011 - zdvdre\n,i liet za rok 2010
Zdpis z jedndnf ze dne 8.11.2011 - rozpodtov1 opatfenf C. S

Vtjkaz pro hodnoceni pln6nf FIN 2 - 12 M sestaven,i ke dni 31.12.2011
rozpodtu
Rozvaha
Vlkaz zisku a ztrdty
Hlavnikn iha
Inventurnl soupis majetku a Piikaz k provedeni inventarizace ze dne 15.12.2011 - vietn, stoZeni komise a

U Zimniho stadionu 195212,370 76 Cesk6 Buddjovice, tet.: 386 720 111, fax: ge6 3s9 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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zAvazk& podpisovych vzorfi
lnventurni soupisy (tdtit 018, 021, 022, 031 (namdtkovd), 041, 069, 081, 082,
231, 321, 374, 403.

Piiloha rozvahy Sesfavend ke dni31.12.2011
Udtovy rozvrh Ptatni, pro rok 2011
Z1pisy z jedn6ni zastupitelstva Zdpis z jedn1ni ze dne 27.12.2011 - rozpo1tovd opatfeni C.6, rozpodtov!,
vdetnd usneseni vfhled na roky 2012 - 2016
ZprAvy o pln6ni piijatfch opatieni ZprAva o plndnl pfijat'fch opatienf ze dne 29.12.2011 dorudend Krajskdmu
(z1k. 42012004 Sb., 320/2001 Sb., 1iadu JihoieskAho kraje dne 2.1.2012
apod.)
Rozpo6tov! vyihled Rozpodtov!, v!,hled obce Mokry Lom na roky 2012 - 2016 - schvdlen

zastupitelstvem obce dne 27.1 2.201 1
Rozpodtovd opatieni a. 6, schvdleno zastupitelstvem obce dne 27.12.2011

B. zJrSrENi z ronecruEHo pnezrouMANi

Pti piezkoum6ni hospodaieniobce Mokni Lom za rok2011

nebyly zji5tdny chyby a nedostatky uveden€ v ustanoveni $ 10 odst.3 pism. b) a pism. c) zdkona
E. 420/2004 Sb., v ilendni dle piedmEtu piezkoumAni ($ 2 odst. 1, 2 zdkona e . 420/2004 Sb.).

$ 2 odst. I pism. b) finandni operace, tfkayici se tvorby a pouZiti pen6Znich fondir
obec netvoii pen62ni fondy

$ 2 odst. 1 pism. c) nSklady a vfnosy podnikatelsk6 6innosti fzemniho celku
obec neprovozuje podnikatelskou iinnost

$ 2 odst. 1 pism. d) pendZni operace, tfkajici se sdruZenfch prostiedkri vynaklidanich na zikladE smlouvy
mezi dvdma a vice fzemnimi celky, anebo na ziklad6 smlouvy s jinimi pr6vnickfmi nebo fyzickfmi
osobami
obec neuzaviela smlouvu tfkajici se sdruienych prostiedkit

$ 2 odst. 1 pism. e) finandni operace, tfkajici se cizich zdrojt ve smyslu privnich piedpisri o ticetnictvi

$2ods t .  l p i sm. f )hospoda ien ianak lSd in i sp ros t i edkyposky tnu t im i  zN i rodn iho fonduasda ls im i
prostfedky ze zahrani6i poskytnutimi na z6klad6 mezinirodnich smluv

$ 2 odst. 1 pism. g) vyridtovini a vypoiSdini finandnich vztaht ke st6tnimu rozpodtu, k rozpo6t0m krajt, k
rozpodttm obci, k jinfm rozpo6tim, ke stdtnim fondrim a k dalsim osobim

$ 2 odst. 2 pism. a) naklidini a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi rizemniho celku

$ 2 odst. 2 pism. b) naklidini a hospodaieni s majetkem stitu, s nimZ hospodaii fzemni celek
obec s majetkem stdtu nenaklildd a nehospodaii

$ 2 odst. 2 pism. cl zadivfuni a uskutedfiov6ni veiejnich zakAzek, s vfjimkou 0kont a postupg
piezkoumanfch orginem dohledu podte zvliStniho pr6vniho piedpisu

u Zimniho stadionu 195212, 370 76 Ceske Buddjovice, tet.: 386 720 1'11,'fax:396 359 0g4
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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$ 2 odst. 2 pism. d) stav pohleddvek azAvazkit a naklidini s nimi

$ 2 odst. 2 pism. e) ru6eni zazlvazky fyzickich a privnickfch osob
obec neruEi za zdvazky fyzickfch a prdvnickfch osob

$ 2 odst. 2 pism. f) zastavovini movitr.fch a nemovi$fch v6ci ve prosp6ch tietich osob
obec nemd zastaven! majetek ve prosp6ch tietich osob

$ 2 odst. 2 pism. g) ziizovani vdcnfch biemen k majetku izemniho celku

$ 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi veden6 fzemnim celkem

Starosta obce prohla5uje, Ze v kontrolovan6m obdobi obec nehospodaiila s majetkem stdtu, nerudila svlim
majetkem za zAvazky fyzicklich a pr6vnickfch osob, nezastavila moviti a nemovitli majetek, neuzaviela smlouvu o
koupi nebo prodeji, smdnnou smlouvu, darovaci smlouvu, smlouvu o bez(platn6m pievodu nebo smlouvu o
vfpftj6ce tlikajici se pfevodu nemovit6ho majetku, smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti Uv6ru nebo pfrjdky, smlouvu o
poskytnuti dotace, smlouvu o pievzetf dluhu nebo ruditelskeho zAvazku, smlouvu o piistoupeni kzAvazku a
smlouvu o sdruZeni, nekoupila ani neprodala cenn6 papiry, obligace, neuskutednila majetkov6 vklady, uskute0nila
pouze veiejn6 zaklzky maldho rozsahu ($ 12 odst. 3 zdkona 6. 137/2006 Sb.).

Byly zji6tEny chyby a nedostatky, kter6 nemaji zdvaZnost nedostatk& uvedenych v g 10 odsf.3 zdkona
8.420/2004Sb. pod pismenemc), kter6 jsou uvedeny ddle vElenEni dle piedmEtu pfezkoumdni (g2
odst. 1,2 zdkona i.420/2004 Sb.).

$ 2 odst. 1 pism. a) plnEni piijmt a vlidajri rozpodtu vdetnE pen62nich operaci, tfkajicich se rozpodtovfch
prostiedk0
Ve lhfttd uveden6 v informacio piiietiopatieni k ndpravd nebyla zasldna pisemni zprdva o spln6ni.
V informaci o piijetf opatieni k ndpravd chyb a nedostatktt uveden,ich ve Zprdvd o v,isledku piezkoumAnf
hospodaieni obce za rok 2010 uvedena lhIta do 31 .12.2011 , pisemnd zprdva o plndni piijat!,ch opatieni doruiena
Krajskdmu 1iadu JihoCeskdho kraje dne 2.1 .2012.
ZAkon e. 42012004 Sb., o piezkoumdvdni hospodaieni 0zemnich samospr6vnich celk& a dobrovolnfch svazk0
obci, ve zn6nipozd6j5ich piedpis0, S 13 odst. 2

C. ZAVER

I. PLNENIOPATRENI K oDSTRANENI NEDoSTATKU ZJISTENYCH

a) pii piezkoum6ni hospodaieni obce za piedchozi roky

Bvlv ziiStdnv ndsleduiici m6n€ zdva2n6 chvbv a nedostatkv.

$ 2 odst. 2 pism. h) fdetnictvi veden6 fzemnim celkem
zdkon d. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve zn6nlpozddj5ich piedpisfr, g 30 odst. 2 pism. a)
Inventurni soupisy Uzemniho celku neobsahovaly skutednosti, kter6 bv umoZriovalv jednozna6n6 urdeni majetku a
zAvazkit.
Kontrolou inventurniho soupisu (pozemky) a hlavni knihy k 31.12.2010 bylo zji\tdno,2e Idetni jednotkavykazuje
koneind stavy k 31.12.2010 na analyt ick' ich (tdtech,031200,031300,031400,031402,031403,031500,031501,

U Zimnlho stadionu 195212,37076 eesk6 Buddjovice, tel.: 38672011'l,fax:386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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kter6 zaiiStuii ilendni syntetick6ho hAtu 81 (pozemky) podle potieb 06etni zdvdrky, poZadavkl prdvnich piedpisrt
a potfeb 0\etni jednotky. Tyto vykdzand koneinl stavy na analytick!,ch 1ebch v hlavni knize vlak nelze
iednoznaCnd urhit a ovdfit v nAvaznosti na inventurni soupis 06tu 031 (pozemky), nebo( inventurni soupis tyto
analytick6 1cty neobsahuje. Celkov'! kone1n'! stav 1itu 031 vykdzany na inventurnfm soupisu je shodn,! s
06etnim stavem v rozvaze + hlavni knize k 31.12.2010
Kontrolou inventurnfho soupisu (stavby) a hlavni knihy k 31.12.2010 byto zjiStdno,2e l\etni jednotka vykazuje
kone1nd stavy k 31.12.2010 na analytick'ich litech,021200,021300,021400, O21SOO, O21600, kter6 zajistuji
Clendni syntetick6ho 1dtu 031 (pozemky) podle potieb 1detni zdvdrky, poZadavktt prdvnfch pfedpisrt a potfeb
acetni iednotky. Tyto vykdzanl kone1n1 stavy na analytickfch 06tech v hlavnf knize viak netze jednoznaAn, urdit
a ovdiit v ndvaznosti na inventurni souprs 1efu 021 (stavby), nebot inventurni souprs tyto anatytick1 06ty
neobsahuie. Celkovf konein'! stav 1itu 021 vykAzany na inventurnfm souplsu je shodny s 1cetnim stavem v
rozvaze + hlavni knize k 31.12.2010

NAPRAVENO (dne: 31.12.201 1)
Byla zakoupena novdjSi verze 1ietniho SW, inventurnl soupisy 11tit se stavem k 31.12.2011 anatytick, 06ty
obsahuji.

b) pii dildim piezkoumdni hospodaieniobce

Bvlv ziiitdnv ndsleduiici m6nd z6vain6 chvbv a nedostatkv.

$ 2 odst. I pism. a) plndni piijm0 a vfdaj0 rozpoitu vietn6 pen62nich operaci, tfkajicich se rozpo6tovfch
prostiedk0
zAkon e. 42012004 Sb., o piezkoumdv6ni hospodaieni Uzemnich samosprdvnich celkfr a dobrovolnyich svazk|
obci, ve zn6nipozd6jSich piedpisr:r, S 13 odst. 1 pism. b)
Nebvla ooddna oisemnd informace piezkoumdvajicimu orgdnu o piUeti opatieni k ndprave chvb a nedostatkr}
uvedenYch ve zprdv6 o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni do 15 dn0 od projedn6ni z6v6re6n6ho rj6tu.
Zprdva o v'fsledku pfezkoumdni hospodaieni za rok 2010 projedndna spotu se zdtvdre\nfm 06tem za rok 2010
zastupitelstvem obce dne 21.6.2011, pisemnA informace o piijeti opatieni k n1pravd chyb a nedostatk} uveden,ich
v t6to zprilvd dorucena Krajsk1mu 1iadu Jihoceskhho kraje dne 12.7.201 1.

NENAPRAVENO

II. PRI PREZKoUMANI HoSPoDARENI zARoK2011

Byly zii5tEny chyby a nedostatky, kter6 nemaji zdvaZnost nedostatkit uvedenych pod pism. c). tS 10 odsf. 3
pism. b) zdkona e.420/2004 Sb.l

III. NEBYLA ZJISTENA RIZIKA DLE S 1O ODST. 4 PiSM. A) ZAKONA C. qZOIZOO{ SO.

U Zimniho stadionu 195212,370 76 Ceske Buddjovice, tet.: 386 720 111 , tax:386 359 og4
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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lv. PODIL POHLEDAVEK A zavaz<tt run nozpoCru UzevruiHo cELKU n pooil zRsrnvrruEHo
MAJETKU NA cELKoVEna un.Ielru UzevrulHo cELKU

a) podil pohled6vek na rozpodtu tjzemnfho celku
b) podil zAvazkit na rozpodtu 0zemniho celku
c) podilzastaven6ho majetku na celkovdm majetku 0zemniho celku

Mokni Lom, dne 20. bfezna2012

Ing. Vojt6ch Mencl
kontrolor povdie n,i iizenim pfezkou m6ni

Ing. Martin Ehrlich
sfarosfa

0,13 Vo
6,64 o/o

0 o/o

KRAJSKIf riftnp
JIHO*IoS#T* KR.AJ

0dh0r dk(|n0rlieloi
odddlenf piezkumu a nretodiky

hasoodaioni obcf
U Zimnihb stadionu !952/2
szo i6-du*[6 Bucnicvie6 (26)

a razltko

Tato zpr6va o vfsledku piezkoumdni je n6vrhem zpravy o vlisledku piezkoumani hospodaieni, kteqi obsahuje
ivlisledky konedneho dildiho piezkoum6ni. Konednfm zndnlm zprdvy se stdvd okamzikem marneho uplynutilhrlty
stanovene v $ 6 odst. 3 pism. l) zdkona 6,.42012004 Sb., k moZnosti pod6nl pisemn6ho stanoviska kontrotorovi
pov6ien6mu iizenim piezkoum6ni na adresu uvedenou v zApati.

Sobsahem zpravy z pfezkoumdni hospodaieni o po6tu 7 stran byl seznamen dne 20.3.2012 a jeho stejnopis
6islo 2 obdrZel dne20.3.2012.

,.IBEC MOKRV LOM'r 
MoKRv LoM 1

374 01 TRHOVE SVINY
6:581 771

podpis a razftko

Rozd6lovnik:

Stejnopis Po6et vitisk0 Pied6no Plevzal

1 x

1 x

Krajski 0iad - Jihodeskf kral

Obec Mokni Lom

lng. Vojt6ch Mencl
kontrolor povdle n,i iizenim pfezkou mdni

Ing. Martin Ehrlich
sfarosfa

u Zimniho stadionu 19szt2, sro 16 desk6 Budejovice, tet.: g86 T2o 1 1 1 , far 3gg gsg 0g4
e-podatelna : posta@kraj-jihocesky.cz, www. kraj-jihocesky.cz
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Poznimka:

Uzemnl cefek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) zdkona e. 42O:2OO4 Sb., povinen plijmout opatFenl
k ndprav6 chyb a nedostatkfr uvedenfch v t6to zpriv6 o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom
pisemnou informaci plislusn6mu piezkoumavajicimu orgdnu, tj. Krajskf utad - Jihodeskeho kraje, Ekonomicki
odbor - odddleni piezkumu a metodiky hospodafeni obc[, a to nejpozddji do 15 dnfr po projedn6ni t6to zprAvy
spolu se zdv6rednim rietem v orgdnech 0zemnlho celku.

ozemni cefek je d6le ve smyslu ustanovenl $ 13 odst. 2 zilkona e,.42O:2OO4 Sb., povinen vinformactch podle
ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) t6hoZ zlkona uv6st lhfrtu, ve kter6 podd piislusnemu plezkoum6vajlcimu org6nu
pisemnou zprAvu o plnEnl piijatfch opatieni a v t6to lh0t6 piisluSnemu piezkoum6vajicimu org6nu uvedenou
zprdvu zaslat.

Za nespfn€ni techto povinnosti lze ulo2it uzemnimu celku dle ustanovenl g 14 plsm. f), g), h) zdkona
e- 42u2a04. sb- poi6dkov6 pokuty az do vfse so 000 K6 v jednom piipad6.
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